
 MB M FLEX-SNEL GRIJS
MIDDELBEDMORTEL
met kunststof verbeterde, hydraulisch en
snelbindende leg- en lijmmortel met hoge
kristallijne waterbinding voor wand- en
vloerbedekkingen, mortelbeddikte van 5 - 20
mm, voor binnen en buiten, water- en
vorstbestendig, C2 FTE, voldoet aan de norm
DIN EN 12004

     

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  MBM Flex-Snel Gr i js middelbedmortel is een met kunststof verbeterde, snel en hydraul isch bindende leg-
en  l i jmmortel  met  hoge  kr ista l l i jne  waterbinding  voor  het  aanzetten,  leggen  en  l i jmen  van  wand-  en
vloerbedekkingen,  zoals  plavuizen,  spl i j t tegels ,  cotto,  betonsteen,  natuurstenen  tegels  van  diverse  dikte,
grestegels  en  aardewerktegels  (groot  formaat) ,  f i jn  gestructureerd  gres  op  oneffen  ondergronden.  Rywal i t  MBM
Flex-Snel  Gr i js  middelbedmortel  is  geschikt  voor  het  veref fenen  van  tolerant ies  van  de  aanzet-  en  legvlakken
van 5 - 20 mm. Voor het betrouwbaar leggen van marmeren tegels Rywal i t  MBM Flex-Snel Wit middelbedmortel
gebruiken.  Rywal i t  MBM  Flex-Snel  Gr i js  vervult  de  C2  FTE  vereisten  volgens  de  norm  DIN  EN  12004.  .

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
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Rywal i t  MBM Flex-Snel  kan  worden  aangebracht  op  een  droge  en  vocht ige,  cementgebonden  ondergrond.  Deze
moet  echter  vast  zi jn ,  voldoende  draagvermogen  hebben  en  vr i j  z i jn  van  stof ,  vui l ,  o l ie ,  vet ,  was  en  andere
oplosmiddelen.  Sterk zuigende minerale ondergronden voorbehandelen met Rywal i t  T iefengrund LF,  anhydr iet- en
gipstegelv loeren  en  gipshoudende  ondergronden  voorbehandelen  met  Rywal i t  Sperr-  und  Haftpr imer .  Letten  op
rechtvocht igheid !

VERWERKING
In  een  zuivere  kuip  met  ca.  6,0  -  6,5  l i ter  water  25  kg  poeder  kracht ig  doorroeren  tot  een  smeuïge,
d ikpasteuze  mortel  ontstaat .  Rywal i t  MBM  Flex-Snel  hoeft  s lechts  ca.  5  minuten  te  r i jpen.  Daarna  nogmaals
kracht ig  doorroeren.  Bi j  een  normale  temperatuur  (+  20  °C)  kan  Rywal i t  MBM  Flex-Snel  ca.  30  minuten  lang
worden  verwerkt .  Rywal i t  MBM Flex-Snel  wordt  eerst  aangebracht  in  een  dunne laag  met  een  glad  plamuurmes,
a ls  contact laag.  Daarna  met  een  getande  middelbedl i jmkam  (Paraj i to  nr .  92  Z/2)  in  de  verse  laag  het
veref fenings-  en  mortelbed  aanbrengen  en  kammen.  Met  een  l ichte  schui fbeweging  worden  de  tegels  in  het
verse  mortelbed  gelegd,  zodat  ver l i jming  over  het  gehele  oppervlak  gewaarborgd  is .  Nier  meer  mortel
opkammen  dan  er  tegels  kunnen  worden  gelegd  binnen  de  beschikbare  t i jd  (v ingertoptest) .  Om tegels  holte loos
aan  te  brengen  (bi jv .  op  terrassen,  balkons,  gevels ,  in  zwembaden)  moet  eerst  een  mortel laag  worden
aangebracht  op  de  achterkant  van  de  platen  (butter ing-f loat ing-methode) .  Bi j  verwarmde  vloeren  moet  er  zi jn
voldaan  aan  de  voorwaarden  van  het  blad  met  toel icht ingen  (het  Duitse  Merkblatt )  -  Keramische  Fl iesen  und
Platten,  Natur-  und  Betonwerksteine  auf  beheizten  Fußbodenkonstrukt ionen  - ,  u i tgave  1980) .

TECHNISCHE  GEGEVENS
Rywalit MB M Flex-Snel Grijs
Mengverhouding ca. 6,0 -6,5 liter water: 25 kg poeder

Verbruik
Vertanding 10 mm ca. 3,5 kg/m²
Vertanding 15 mm- ca. 6,9 kg/m²
Vertanding 20 mm ca. 8,5 kg/m²
Vertanding 25 mm ca. 9,7 kg/m²

Kleur grijs

Verwerkingstijd ca. 30 min. (afhankelijk van de ondergrond- en omgevingstemperatuur)

Plaatsingstijd (open tijd) ca. 15 min. (afhankelijk van de ondergrond- en omgevingstemperatuur)

Begaanbaar en voegbaar na ca. 5 uur

Volledig belastbaar na ca. 2 dagen

Vloerverwarming geschikt

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en bij sterke inwerking van
wind en warmte.

Opslag droog opslaan, 6 maanden houdbaar in de originele verpakking, Rywalit MBM
Flex-Snel middelbedmortel is chroomarm conform TRGS 613.
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VERPAKKING
Zak  25  kg

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Rev. 02/14
Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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